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Oostakker, 13 maart 2020 
 
Beste ouders, 
 
Op 12 maart heeft de  Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om 
de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  
Dat betekent dat er geen les wordt gegeven. 
 
Wat betekent dit voor onze school? 
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor een deel van onze 
leerlingen. 
 
We durven hier beroep doen op ieders verantwoordelijkheid.  Indien je in de mogelijkheid bent om je 
eigen kinderen zelf op te vangen, verwachten we die pas na de paasvakantie terug op school. 
 
De opvang op school is verzekerd voor: 

 leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omdat ze niet van thuis uit 
kunnen werken. We denken hier vooral aan mensen die werken in de zorgsector en 
veiligheidswerkers. 

 leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De 
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun 
grootouders. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...  
 
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze 
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    
 
De leerkrachten van de lagere school zullen maandag bekijken hoe ze de geplande leerstof van de 3 
komende weken na de paasvakantie zullen verwerken.  Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige 
informatie.   
 
Om de leerstof te onderhouden zullen de leerkrachten materialen uitwerken. Hoe dit bij de kinderen 
terecht komt, is afhankelijk van de eigen schoolorganisatie.  We brengen jullie hiervan maandag op de 
hoogte. 
Omdat we je vlot op de hoogte zouden kunnen brengen, is het handig om van iedereen een mailadres 
te kennen.  Dat kan je doorgeven via mail naar christine.lafaut@edugo.be  mocht dit nog niet gebeurd 
zijn. 
 
Voor kinderen van scholen  met twee vestigingen, die geen opvang hebben thuis, is het volgende 
afgesproken: 

 Kinderen van de Meerhoutstraat kunnen in de Groenstraat terecht. 
 Kinderen van Sint-Bernadette kunnen naar Sint-Vincentius komen.  

 
Wat kan je als ouder doen? 
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 
voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  
Hou kinderen thuis die ziek zijn. 
 
Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-
kinderen-over-het-coronavirus  
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Praktische informatie: 

 er worden geen warme maaltijden voorzien, 
 we hopen een zicht te krijgen op het aantal kinderen dat per dag aanwezig zal zijn. Opdat we 

de opvang beter zouden kunnen regelen heeft onze ICT-coördinator een google-form 
opgemaakt.  Per week, in het weekend, zullen jullie een link in de mailbox ontvangen waarop 
jullie kunnen aanduiden wanneer je opvang voor de kinderen nodig hebt.  

 Opvang zal voorzien worden tussen 7 uur en 18 uur. 
 Kinderen die vandaag, 13 maart, afwezig zijn, kunnen maandag 16 maart hun schoolboeken 

ophalen. 
 
Meer informatie? 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 
 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 
We wensen iedereen een gezonde periode toe! 
 
Vriendelijke groeten, 
het schoolbestuur en de teams van de EDUGO basisscholen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


